
ПРОТОКОЛ №4 
засідання виборчої комісії з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 

18 вересня 2019 року                                              м. Полтава 

Персональний склад - 3 членів;  
присутні на засіданні - 2 члени. 

Присутні: голова виборчої комісії Коліса Олена Миколаївна, заступник голови 
виборчої комісії Носенко Наталія Юріївна, секретар виборчої комісії Мак Марія 
Миколаївна. 

Запрошені: 
Камуз Микола Дмитрович, викладач технікуму, спостерігач від кандидата 

Васильєва Євгена Олександровича;  
Чепак Діна Володимирівна, лаборант технікуму, спостерігач від кандидата 

Погорілого Ігоря Васильовича.  

Порядок денний: 
1. Засвідчення факту виготовлення бюлетенів. 
2. Забезпечення    зберігання    бюлетенів    та    списку    виборців  у  

опечатаному  сейфі  на виборчій дільниці. 

3. Опломбування та опечатування скриньки для голосування. 
 

З питання першого порядку денного 
Слухали: голову виборчої комісії Колісу О.М., про можливість засвідчення факту 
виготовлення бюлетенів для голосування на виборах директора Полтавського 
будівельного технікуму транспортного будівництва. Зазначила, що бюлетені 
перераховані заступником голови виборчої комісії Носенко Н.Ю. їх кількість 
становить 54 шт., що відповідає кількості осіб, що мають право брати участь у 
голосуванні на виборчій дільниці відповідно до списку виборців, переданого 
організаційним комітетом. 

Виступила: секретар виборчої комісії Мак М.М., яка вказала, що виготовлення 
бюлетенів розпочалось о 14:00 год., що відповідає встановленим у законодавстві 
вимогам. На звороті бюлетеня для голосування проставлені підписи голови та 
секретаря виборчої комісії, які засвідчені печаткою Полтавського будівельного 
технікуму транспортного будівництва. Кількість бюлетенів відповідає кількості 
виборців, відповідно до списку виборців Полтавського будівельного технікуму 
транспортного будівництва. Запропонувала засвідчити факт виготовлення 
бюлетенів у кількості 54 шт., відповідно до порядку, встановленого законом. 



Результати відкритого голосування: 
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

Ухвалили: засвідчити факт виготовлення бюлетенів для голосування на виборах 
директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 
19.09.19 у кількості 54 шт., що відповідає кількості у списку виборців 
Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. 

З питання другого порядку денного 
Слухали: заступника голови виборчої комісії Носенко Н.Ю., про забезпечення 
зберігання виборчих бюлетенів у кількості 54 шт. для проведення виборів 
директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 
19.09.2019 та списку виборців Полтавського будівельного технікуму 
транспортного будівництва. 

Виступила: голова виборчої комісії Коліса О.М. яка вказала на необхідність їх 
збереження у сейфі, що знаходиться в приміщенні виборчої дільниці за адресою, 
м. Полтава, площа Слави 4/2 у приміщенні бібліотеки технікуму. Відкривши та 
оглянувши сейф, який знаходиться на виборчій дільниці зазначила, що в ньому 
відсутні будь-які сторонні предмети, та зазначила про можливість поміщення 
бюлетенів для голосування та списку виборців до нього з подальшим 
опечатуванням. Запропонувала оглянути сейф присутнім членам виборчої комісії 
та спостерігачам. Голова виборчої комісії помістила список виборців та 
виготовлені бюлетені, на яких поставлені підписи голови та секретаря виборчої 
комісії, засвідчені печаткою Полтавського будівельного технікуму транспортного 
будівництва у оглянутий сейф, замкнула його та опечатала стрічкою з 
проставленими на ній підписами голови, секретаря засвідчені печаткою 
Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва. Вказала на 
необхідність засвідчення факту опечатування сейфу де зберігаються бюлетені 
для голосування та списки виборців Полтавського будівельного технікуму 
транспортного будівництва., для виборів 19.09.2019. 

Результати відкритого голосування: 
«За» -5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

Ухвалили: засвідчити факт збереження бюлетенів для голосування у кількості 54 
шт. та списку виборців Полтавського будівельного технікуму транспортного 
будівництва, шляхом поміщення їх у сейф, розміщений у приміщенні виборчої 
дільниці і опечатання сейфу де зберігаються бюлетені для голосування та список 
виборців Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, які 
мають право брати участь у виборах директора Полтавського будівельного 
технікуму транспортного будівництва 19.09.2019. 






